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κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο ∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 2105580394

Ελευσίνα 
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίν ος 7 & Αλαµάν ας,

2105541344

Άνω Λιόσια
Αν αστόπουλος Σταµάτιος 

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Αχαρν ές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ
2102465432

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) Παπαν δρέου Γεωργίου

4, Χαϊδάρι - ∆άσος Χαϊδαρίου,  2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος             

Η θερµοκρασία από 19 έως 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του

Λαζάρου
∆ιεθνής Ηµέρα κατά της Επιθετικότητας

εναντίον των Παιδιών

Φτώχεια και ανεργία αποτελούν
τα βασικά προβλήµατα του ∆ήµου
Χαϊδαρίου, όπως υπογράµµισε ο
∆ήµαρχος Μιχάλης Σελέκος κατά
τη συνάντηση που είχε  µε τον ανε-
ξάρτητο Βουλευτή B’ Aθηνών
Χάρη Θεοχάρη.

«Ουρές στο δηµαρχείο για
8µηνη απασχόληση.1000 οικογέ-
νειες χωρίς εισόδηµα δέχονται
τρόφιµα µε πρωτοβουλία του
δήµου», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο κ. Σελέκος.

Το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για
ανέργους άνω των 55 ετών έχει
κριτήρια που αποκλείουν τους
περισσότερους από τους εν δυνά-
µει δικαιούχους. Το πλαφόν ποσού
έχει ως αποτέλεσµα µόλις 6 δηµό-
τες να ωφεληθούν από αυτό.

«Οι άνθρωποι που απέχουν
ελάχιστα από τη σύνταξη και έµειναν χωρίς δουλειά
πρέπει να στηριχθούν, το πρόγραµµα αυτό είναι κρίσι-
µο για την κοινωνική συνοχή», παρατήρησε ο κ.

Θεοχάρης και δεσµεύτηκε να καταθέσει ερώτηση στη
Βουλή για το ύψος των κονδυλιών που έχουν αξιοποι-
ηθεί, αλλά και για τη διεύρυνση των κριτηρίων που θα
αυξήσει τον αριθµό των δικαιούχων.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Εφάπαξ ειδικό βοήθηµα για την επανασύνδεση 

µε δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Ο∆ήµος Ελευσίνας ενηµερώνει τους
κατοίκους του ∆ήµου ότι σύµφωνα µε
την Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA)

υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018
(ΦΕΚ 474/Β΄/14-02-2018) προβλέπεται η
χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήµατος για την
επανασύνδεση µε δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας σε καταναλωτές µε χαµηλά εισοδήµα-
τα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο
λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι πληρούν τα

εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια που
προβλέπονται από την Κ.Υ.Α., µπορούν να
υποβάλουν την αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού, ώστε να εξεταστεί το αίτηµά τους από την
αρµόδια Επιτροπή για την εξέταση των προϋποθέσεων
χορήγησης του ειδικού βοηθήµατος, για τη στήριξη των
καταναλωτών µε χαµηλά εισοδήµατα και επανασύνδε-
σής τους στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία έχει συγκροτηθεί µε την 512/23-5-2018 Απόφαση
του ∆ηµάρχου Ελευσίνας (Α∆Α:ΨΥΓΟΩΡΒ-ΖΗΦ).
Για την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση

δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέ-
σεις:
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκ-

τρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, µέχρι
και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υπ’ αριθ.
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.2.2018 ΚΥΑ, δηλαδή έως
και τις 14.02.2018.
2. Να πληρούν τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κρι-

τήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
3. Η αποσύνδεση παροχής ρεύµατος θα πρέπει να

αφορά στην κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 (το

έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Αστυνοµική Ταυτότητα
3. ∆ήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Ε1)

του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών του
νοικοκυριού.

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου
εισοδήµατος (Eκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογι-
κού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.
5. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των

µελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η
υποχρέωση υποβολής της.
6. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8. Γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από

ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαµβά-
νει και άτοµο ή άτοµα µε αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω.
9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού

Νοσοκοµείου, µε την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’
οίκον χρήσης συσκευής µηχανικής υποστήριξης απαρ-
αίτητης για τη ζωή ατόµου που περιλαµβάνονται στη
σύνθεση του νοικοκυριού.
10. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηµατικό ή

περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει
µεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η
προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκµηριώνει
τη µεταβολή (καταστάσεις µισθοδοσίας τελευταίου έτους
όλων των µελών του νοικοκυριού, συµβόλαια πώλησης
ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρό-
σφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Συνάντηση του Χάρη Θεοχάρη µε τον ∆ήµαρχο ΧαϊδαρίουΣυνάντηση του Χάρη Θεοχάρη µε τον ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου

Φτώχεια και ανεργία τα βασικά προβλήµατα του ∆ήµου
ΜΜ..  ΣΣεελλέέκκοοςς::  «Ουρές στο δηµαρχείο για 8µηνη απασχόληση, 

ενώ1000 οικογένειες είναι χωρίς εισόδηµα 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΠρράάσσιιννεεςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκέέςς  
∆∆ιιααδδρροοµµέέςς  στη ∆υτική Αττική

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές ∆ιαδρ-
οµές» που υλοποιείται από το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
και Επικοινωνίας της ∆ιεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων

και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του ΥΠ.ΠΟ.Α., η Εφορεία Αρχαιοτήτων
∆υτικής Αττικής διοργανώνει τις κάτωθι δράσεις:

Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018
Αρχαίο Φρούριο Φυλής - Αρχαίος ∆ήµος Φυλής
Εκδήλωση στο Φρούριο της Φυλής και στη θέση του αρχαίου ∆ήµου Φυλής

(Αγ. Παρασκευή), σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆υτικής Αττικής και τον ∆ήµο Φυλής. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο Προ-
γραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για µαθητές των τάξεων της Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης. Θα περιλαµβάνει ξενάγηση από αρχαιολόγο στο
Φρούριο της Φυλής και στη θέση του αρχαίου δήµου Φυλής (Αγ. Παρασκευή). 

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 09:00 .∆ιάρκεια εκδήλωσης: Κατ' εκτίµηση 3
ώρες.Σηµείο συνάντησης: Φρούριο Φυλής

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2102466122,Υπεύθυνη αρχαιολόγος:
∆ώρα Γεωργουσοπούλου   

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018
Αρχαιολογικοί Χώροι Αχαρνών - Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών
Ξενάγηση από αρχαιολόγους στους αρχαιολογικούς χώρους των Αχαρνών (θολωτός τάφος, «τύµβος Σοφοκλή»,

αρχαίο θέατρο) και την Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, σε συνεργασία µε το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ - ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 09:00 . ∆ιάρκεια εκδήλωσης: Κατ' εκτίµηση 3 ώρες.  Σηµείο συνάντησης: Αρχαιολογική
Συλλογή Αχαρνών

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2102466122, Υπεύθυνη αρχαιολόγος: Ειρήνη Αναγνωστοπούλου, ∆ώρα Γεω-
ργουσοπούλου   

Συνεχίζεται στη σελ. 8

ΠΠααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς
ττοουυ  ππααλλααιιοούύ  

ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοουυ  γγιιαα  44  χχρρόόννιιαα  

Από την Εθνική Τράπεζα 
στον ∆ήµο χωρίς αντίτιµο 

ΜΜετά από διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις µεταξύ
της Εθνικής Τράπεζας, του ∆ήµου και της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας, παραχωρείται στον ∆ήµο

χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα αλλά µε χρησιδάνειο ο
χώρος του Παλαιού Ελαιουργείου. Η διάρκεια της παρ-
αχώρησης ξεκινά από την 1-5-2018 και λήγει στις 31-12-
2021. 

Η συµφωνία είναι σηµαντική για τον ∆ήµο και την πόλη
µας καθώς η παραχώρηση εκ µέρους της Εθνικής είναι
χωρίς αντίτιµο ουσιαστικά αλλά και γιατί γίνεται για 4 ολόκ-
ληρα χρόνια, ενώ µέχρι πρόσφατα παραχωρούνταν στον
∆ήµο για µικρά χρονικά διαστήµατα. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα µακροχρόνιου και ορθού σχεδια-
σµού της χρήσης αυτού του πολιτιστικού αυτού χώρου,
που αναδείχθηκε µε το θεσµό των Αισχυλείων στην Ελλά-
δα και έρχεται τώρα µε την Πολιτιστική Πρωτεύουσα η
προβολή του σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.

ΑΝΝΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  
για την επίθεση στο 
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας

Η
αυτοαποκαλούµενη «Οµάδα καταδροµι κών
επι σκέψεων» ανέλαβε την ευθύνη γι α την
προχθεσι νή επί θεση στο Ει ρηνοδι κεί ο

Ελευσί νας.
Συγκεκρι µένα, µε ανάρτηση νωρί τερα σε σε γνω-

στή ι στοσελί δα του αντι εξουσι αστι κού χώρου, ανα-
φέρουν:

«Στον ταξι κό πόλεµο που βρί σκεται  µπροστά
µας, οφεί λει ς να δι αλέξει ς στρατόπεδο. Η θα
εί σαι  µε τους ι σχυρούς, τους πλούσι ους, τους
ρουφι άνους και  τους προσκυνηµένους, ή θα εί σαι
µε τους φτωχούς, τους καταπι εσµένους και  τον
κόσµο του αγώνα, που αντι στέκεται  στην εξαθλί ωση
και  την υποταγή. Από τη µι α πλευρά εί ναι  τα αφεν-
τι κά, οι  κυβερνήσει ς, οι  µπάτσοι , οι  φασί στες, οι
εφοπλι στές, οι  τραπεζί τες, το κεφάλαι ο δηλαδή.
Και  από την άλλη πλευρά, ει ναι  ενας κοσµος µε

αξι οπρέπει α, µε ι δανι κά και  αλληλεγγύη. Εµεί ς λοι πον, σε αυτόν τον ταξι κό πόλεµο, εχουµε δι αλέξει  πλευρά και
αγωνι ζόµαστε ενάντι α σε ολους σε αυτούς που δυναστεύουν µε κάθε µέσο τι ς ζωές µας. Άλλη µι α τέτοι α πράξη
αντί στασης, ηταν και  η επί θεση µας στο Ει ρηνοδι κεί ο της Ελευσί νας. Τα ξηµερώµατα 30/5 επι τεθήκαµε µε σφυρι ά,
σπάζοντας την πρόσοψη του κτηρί ου και  ρί χνοντας µπογι ές στο εσωτερι κό του.Αυτή η επί θεση εί ναι  ακόµα µι α ενέρ-
γει α, ενάντι α στους πλει στηρι ασµούς και  ενάντι α σε αυτους που απει λούν, να βγάλουν ανθρωπους από τα σπί τι α
τους, έτσι  ώστε να µεί νουν ευχαρι στηµένοι  οι  τραπεζί τες και  οι  σύγχρονοι  µαυραγορί τες. Τα Ει ρηνοδι κεί α εχουν κάνει
τη «βρώµι κη» δουλει ά στο κοµµάτι  των πλει στηρι ασµών, καθώς στην αρχή γί νοταν αποκλει στι κά οι  πλει στηρι ασµοί
στα Ει ρηνοδι κεί α ολης της χώρας.

‘Επει τα από τι ς αντι δράσει ς και  τι ς µαζι κές κοι νητοποι ήσει ς του κόσµου, βρήκαν τρόπο να πραγµατοποι ονται
ηλεκτρονι κοί  πλει στηρι ασµοί  πατώντας ένα κουµπί  σε δι άφορα γραφεί α ξεφτι λι σµένων συµβολαι ογράφων, αλλα
πάντα σε συνεργασί α µε τα κατά τόπους Ει ρηνοδι κεί α. ∆εν µας φαί νεται  περί εργο ότι  µι α κρατι κή υπηρεσί α εί ναι
φτι αγµένη να δι ασφαλί ζει  τα κέρδη της αστι κής τάξης – αυτό ει ναι  άλλωστε το Κράτος και  το Κεφάλαι ο. Από τη πλε-
υρά µας η λύση εί ναι  µι α, επί θεση µε όλα τα µέσα σε κράτος, αφεντι κά και  σε όποι ον συναι νεί  και  βοηθάει  µε τον
τρόπο του, να χαθεί  έστω και  µι α λαϊ κή κατοι κί α ενός φτωχού ανθρώπου. Να κάνουµε να φοβηθούν τα τσι ράκι α που
κλέβουν τα σπί τι α των ανθρώπων γι α να εξασφαλί σουν τα κέρδη µεγαλοεται ρι ών και  τραπεζι τών. Επί σης, θα θέλα-
µε να στεί λουµε την αµέρι στη αλληλεγγύη µας, στον Επαναστάτη ∆.Κουφοντί να που βρί σκεται  σε απεργί α πεί νας
επει δή του στερήσανε εκδι κητι κά τι ς άδει ες που δι και ούται .

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΤΑ Μ.Μ.Ε ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ

ΟΜΑ∆Α ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ»

Πιο κοντά έρχεται 
η αποκατάσταση της

Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών
Στις προσπάθειες της Περιφέρειας Αττικής για την

αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από
την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017, προ-
στέθηκαν δύο σηµαντικές αποφάσεις:

• Έγκριση του Συµβουλίου Τεχνικών Έργων
του Υπουργείου Υποδοµών, για την επίταξη των
υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων.

• Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής, ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο της εργο-
λαβίας των εργασιών.

Με αυτά τα δύο νέα δεδοµένα, η έναρξη των
εργασιών αποκατάστασης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –
Θηβών έρχεται ακόµη πιο κοντά. 
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ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018

Μέχρι το τέλος Ιουλίου οι αντιρρήσεις
για τους δασικούς χάρτες

Μέχ ρι το τέλος Ιουλίου θα υπάρχει η δυν ατότητα
υποβολής αν τιρρήσεων  για τους δασικούς χ άρτες

που έχ ουν  αν αρτηθεί από τον  Ιαν ουάριο.
«Οι πολίτες των  οποίων  τεµάχ ια περιλαµβάν ον ταν

στην  αν άρτηση δασικών  χ αρτών , που ξεκίν ησε από
τον  Ιαν ουάριο µέχ ρι τον  Μάιο φέτος, θα µπορούν  ν α
κάν ουν  αν τίρρηση µέχ ρι το τέλος Ιουλίου», δήλωσε ο
αν απληρωτής υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας,
Σωκράτης Φάµελλος, στον  ραδιοφων ικό σταθµό του
Αθην αϊκού -Μακεδον ικού Πρακτορείου Ειδήσεων
"Πρακτορείο 104,9 FM.»

Με αφορµή και τις ρυθµίσεις που έφερε το υπουργείο
Περιβάλλον τος σε διατάξεις της δασικής ν οµοθεσίας, οι
οποίες εισήχ θησαν  στο σχ έδιο ν όµου "Εν σωµάτωση
στην  ελλην ική ν οµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί
θεσπίσεως πλαισίου για τον  θαλάσσιο χ ωροταξικό σχ ε-
διασµό και άλλες διατάξεις" και σχ ετίζον ται µε τις παρ-
ατάσεις για τους δασικούς χ άρτες ο κ. Φάµελλος διευ-
κρίν ισε:

«Πέρυσι ολοκληρώθηκε το 32% της κύρωσης των
δασικών  χ αρτών  και έχ ει ξεκιν ήσει η εξέταση των
αν τιρρήσεων  γι αυτή την  περσιν ή αν άρτηση, έτσι
ώστε ν α φτάσουµε περίπου στο 35-36%. Φέτος έχ ουµε
ξεκιν ήσει µε µία αν άρτηση της τάξης του 10% και δόθη

κε µία παράταση µέχ ρι το τέλος Ιουλίου γι' αυτές τις
αν αρτήσεις».

Πρόσθεσε, δε, ότι περισσότεροι από 250 ∆ήµοι
έχ ουν  βοηθήσει το έργο των  δασικών  χ αρτών , εν ώ
δίν εται χ ρόν ος έως τις 16 Ιουλίου 2018 και στους υπό-
λοιπους, που έχ ουν  εκκρεµότητες, ν α αν ταποκριθούν
και ν α στείλουν  όλοι οικιστικά όρια και οικιστικές
πυκν ώσεις.

Σε ό,τι αφορά τη δυν ατότητα αιτήσεων  εξαγοράς
εκτάσεων  δασικού χ αρακτήρα για τακτοποίηση γεωργι-
κής καλλιέργειας ο αν . υπουργός εξήγησε: «Υπάρχ ει
πιθαν ότητα, στη χ ώρα µας, αρκετά χ ωράφια τα οποία
είν αι σε καθεστώς επιδότησης ν α εµπίπτουν  και στη
δασική ν οµοθεσία, ν α είν αι δηλαδή δάσος, δασική
έκταση, χ ορτολίβαδο ή κάτι άλλο.

Για τον  λόγο αυτό υπάρχ ουν  ήδη από πέρυσι ψηφι-
σµέν α ν οµοθετικά εργαλεία, που δίν ουν  τη δυν ατότητα
στον  αγρότη, που εν ηµερών εται κατά τη διαδικασία της
έν ταξης σε επιδότηση ότι το αγροτεµάχ ιο αυτό
εµπίπτει στη δασική ν οµοθεσία, ν α χ ρησιµοποιεί
συγκεκριµέν η ν οµοθεσία για την  παραχ ώρηση κυριότ-
ητας ή την  αλλαγή χ ρήσης γης, π.χ . όσα δασοτεµάχ ια
έχ ουν  εκχ ερσωθεί παλιά πριν  το 1975 επιτρέπεται
µέχ ρι και ν α παραχ ωρηθούν  κατά κυριότητα στον  αγρ-
ότη ν α τα καλλιεργεί.

Έχ ουµε προβλέψει έν α πολύ χ αµηλό τίµηµα που
µπορεί ν α αποπληρωθεί σε 100 δόσεις από τους αγρό-
τες, για ν α µπορέσουν  ν α τακτοποιήσουν  όλες τις
εκτάσεις που καλλιεργούν  και ν α µην  έχ ουν  καν έν α
θέµα εκκρεµοτήτων ».

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
21 άτοµα έχασαν τη ζωή τους 
στην άσφαλτο τον Μάιο

Σ
ε τροχαία δυστυχήµατα και ατυχήµατα που
σηµειώθηκαν τον Μάϊο 2018 στην Αττική,
21 άτοµα έχασαν τη ζωή τους και 518 τρα-

υµατίστηκαν συνολικά (15 σοβαρά και 503 ελαφ-
ρά).

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ήταν η οδήγηση
χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθµι-
στικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων
κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η µη χρήση προ-
στατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβά-
τες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περι-
πτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυµατισµού τους.
Το ίδιο χρονικό διάστηµα, στο πλαίσιο των στοχε-
υµένων δράσεων που εφαρµόζει η ∆ιεύθυνση
Τροχαίας Αττικής, για την τροχονοµική αστυνόµευ-
ση και την αναβάθµιση του επιπέδου οδικής ασφ-
άλειας στην περιοχή του λεκανοπεδίου,
βεβαιώθηκαν 25.101 παραβάσεις, από τις οποίες
1.007 ήταν σε βαθµό πληµµελήµατος.

Ενδεικτικά, βεβαιώθηκαν:
•869 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδρα-

ση οινοπνεύµατος, από τις οποίες οι 132 ήταν σε
βαθµό πληµµελήµατος,

•2.420 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
•482 για παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη,
•622 για χρήση κινητού τηλεφώνου,
•734 για µη χρήση ζώνης ασφαλείας
•2.033 για µη χρήση προστατευτικού κράνους.

ΣΣττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  ααππεερργγίίαα  σσεε  ττρρέένναα  
κκααιι  ππρροοαασσττιιαακκόό  σσττιιςς  77  κκααιι  88  ΙΙοουυννίίοουυ

Απεργιακές κινητοποιήσεις στο σιδηρόδροµο, συµπεριλαµβανοµένου του Προαστιακού της Αθήνας,
εξήγγειλε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών για την Πέµπτη 7 και την Παρασκευή 8 Ιου-
νίου 2018

Συγκεκριµένα, την Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018 θα πραγµατοποιηθούν τρεις τρίωρες στάσεις εργασίας τις ώρες
5:00 π.µ. – 8:00 π.µ., 13:00 – 16:00 και 21:00 – 24:00.Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 θα πραγµατοποι-
ηθεί 24ωρη απεργία.
Αναµένεται ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε τα δροµολόγια του Προαστιακού που δεν θα πραγµατοποιηθ-
ούν. Επίσης, τις ώρες της απεργίας, δεν θα πραγµατοποιούνται τα δροµολόγια του Μετρό στο τµήµα ∆ουκ.
Πλακεντίας – Αεροδρόµιο.Η απεργία αφορά το προσωπικό των ΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και
ΓΑΙΑΟΣΕ και γίνεται µε αφορµή την επικείµενη ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ µέσω εξαγοράς της από την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Χειροπέδες σε παράνοµες αποκλειστικές νοσοκόµες
Στοχευµένοι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν, από το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών
Αττικής, πρώτες πρωινές ώρες της 2-6-2018 σε Νοσοκοµείο της Αθήνας, για τον εντοπισµό γυναικών που
εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες.
Ειδικότερα, κλιµάκιο αστυνοµικών διενήργησε ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε ότι
εννέα γυναίκες (έξι υπήκοοι Γεωργίας, δύο Βουλγαρίας και µία Ελληνίδα) εργάζονταν ως αποκλειστικές
νοσοκόµες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόµενο πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων, άδεια άσκησης
επαγγέλµατος και βιβλιάριο υγείας της αρµόδιας Αρχή. Επιπρόσθετα δεν ήταν εγγεγραµµένες στο µητρώο
(λίστα) αποκλειστικών νοσοκόµων του Νοσοκοµείου. Οι συλληφθείσες, µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος
τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.
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∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: 
Η Περιφέρεια Αττικής χορήγησε 
την άδεια διεξαγωγής σκοπευτικών 
αγώνων στον Αη Γιάννη Ρώσσο

Η
Περιφέρεια Αττικής χ ορήγησε την  άδεια διεξαγω-
γής των  σκοπευτικών  αγών ων  του Συλλόγου
ΠΑΡΝΗΣ, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Μαΐου

2018 στο Σκοπευτήριο Αγίου Ιωάν ν ου Ρώσσου. 
Αυτό προκύπτει από την  απάν τηση του ΑΤ Αχ αρν ών
σε ερώτηµα του ∆ήµου Φυλής, ο οποίος έγιν ε δέκτης
παραπόν ων  για ηχ ορύπαν ση από τους κατοίκους της
συν οικίας ∆ροσούπολη Άν ω Λιοσίων . 
Το σχ ετικό έγγραφο

ΓΡΑΦΕIΟ ∆ΗΜΟΤIΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ   

  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευ-
σίν ας που συν ήλθε την  Τρίτη 29
Μαίου 2018 µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ, παρόν τος του
∆ηµάρχ ου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ,
συζήτησε το 1ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Εκδοση Ψηφίσµατος
Συµπαράστασης στον  ∆ήµαρχ ο
Θεσσαλον ίκης Γιάν ν η Μπουτάρη
για την  πρόσφατη επίθεση εν αν -
τίον  του» και µετά από εµπεριστα-
τωµέν η συζήτηση,                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Με δέκα εν ν έα (19) υπέρ, έν αν τι
µίας (1) κατά ( µειοψήφισε ο κ. Βαρ-
δαβάκης σύµφων α µε την  τοποθέτ-
ησή του όπως έχ ει καταγραφεί στα
πλήρη αποµαγν ητοφων ηµέν α
πρακτικά ) 

• Την  έκδοση του παρακάτω
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της
Ελευσίν ας εκφράζει τη αµέριστη
συµπαράστασή του στον  δήµαρχ ο
Θεσσαλον ίκης Γιάν ν η Μπουτάρη
και καταδικάζει την  εις βάρος του
φασιστική επίθεση. 

• Η πρωτοφαν ούς αγριότητα
βιαιοπραγία  εν αν τίον  του 

δηµάρχ ου Θεσσαλον ίκης Γιάν ν η
Μπουτάρη προσβάλλει την  ελευθε-
ρία  και ταυτόχ ρον α αποτελεί επίθ-
εση εν αν τίον  της ∆ηµοκρατίας, της
αυτοδιοίκησης και της προσωπικότ-
ητας του ατόµου, αν αβιών ον τας
εποχ ές πολιτικής αν ωµαλίας όπου
απειλούν   την  κοιν ων ική ειρήν η και
ηθική.

• Στους δράστες της ποιν ικά
κολάσιµης αυτής πράξης, αλλά και
στους  ηθικούς αυτουργούς, οι
οποίοι καλλιεργούν  συστηµατικά και
αν εν όχ λητοι το µίσος, η ∆ικαι-
οσύν η θα πρέπει ν α  αποδώσει τις
κυρώσεις που επιβάλλον ται από
τον  Νόµο για την  παραβίαση. 

• Λιν τσάρισµα και ∆ηµοκρ-
ατία είν αι έν ν οιες ασυµβίβαστες.

• Όλοι µας, ως πολίτες, οι
εκλεγµέν οι εκπρόσωποι της αυτο-
διοίκησης και όλες οι δηµοκρατικές
δυν άµεις της χ ώρας, πρέπει ν α
ορθώσουµε αν άστηµα απέν αν τι σε
κάθε µορφής φασιστική ν οοτροπία,
που προσβάλλει το πολιτισµικό
επίπεδο της κοιν ων ίας, την  Ελευθ-
ερία και την  ∆ηµοκρατία.

• Καταδικάζουµε, κάθε
άν αν δρη  φασιστική επίθεση κατά
του ατόµου, κατά των  εκπρ-
οσώπων  της Αυτοδιοίκησης και της
ίδιας της ∆ηµοκρατίας.

• Εκφράζουµε την  αµέριστη
συµπαράστασή µας στο συν άδε-
λφο, ∆ήµαρχ ο Θεσσαλον ίκης, Γιάν -
ν η Μπουτάρη.

Το παρόν  Ψήφισµα ν α σταλεί :

• Στον  ΥΠΟΥΡΓΟ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. Σταύρο Κον τον ή 

• Στην   Κ.Ε.∆.Ε.
• Στον  Ηµερήσιο και Τοπικό

Τύπο 

Η απόφαση αυτή πήρε
αριθµό  230/18.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 
Κ.ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ  

ΤΑ  ΜΕΛΗ
Μ.ΜΙΧΑΣ
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΜ.ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΑΚΗΣ
ΑΘ.∆ΙΟΛΕΤΗΣ
∆.ΤΣΑΤΣΗΣ
Β.ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
∆.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
Μ.ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΕΙΡ.ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ
Χ.ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΑΘ.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆.ΛΙΑΣΚΟΣ
ΚΩΝ.ΜΑΡΟΥΓΚΑ
M.ANTΩΝΑΡΑ
Ν.ΨΟΥΝΗΣ
KΛ.ΤΖΑΦΕΡΗΣ
ΕΜ.ΒΑΡ∆ΑΒΑΚΗΣ

∆εν έχει σηµασία αν πρόκειται για το “φυτώριο”
την µεγάλης θεατρικής οικογένειας του Ζεφ-
υρίου, που αποτελείται από την Παιδική και

Εφηβική Θεατρική Σκηνή που λόγω της πληθώρας των
παιδιών έχει πλέον χωριστεί και φυσικά της Θεατρικής
Οµάδας Ενηλίκων (ΘΟΖ). 

Οι επιλογές είναι πάντα υψηλού επιπέδου και η δου-
λειά που γίνεται σκληρή στις τρεις περιπτώσεις. 

Σειρά αυτή τη φορά και πιο συγκεκριµένα το βράδυ
του Σαββάτου 2 Ιουνίου είχαν τα µεγαλύτερα παιδιά της
Παιδικής Θεατρικής Σκηνής τα οποία µετά τους Εφή-
βους που παρουσίασαν τον “Μικρό Πρίγκιπα” στις 12
και 13 Μαΐου και τους Ενήλικες που παρουσίασαν την
ξεκαρδιστική Παράσταση “Ποιος σκότωσε τον Ουίλιαµ”
στις 26 και 27 Μαΐου, ανέβασαν µια εκπληκτική παρά

σταση, µε πολύτιµα
µηνύµατα, για µικρούς και
µεγάλους. 

Η σκηνοθέτιδα και Στέλλα 

Νικολοθανάση επέλεξε τον “Γατόκηπο” της Νόπης
Τσιτλακίδου... “Με... όλες τις δυσκολίες της ζωής µαζε-
µένες σε αυτόν. Σ’ ένα γατόκηπο µε αδέσποτες γάτες
που βρίσκουν εκεί καταφύγιο και συντροφιά. Όπου
γελάνε, κλαίνε, αντιµετωπίζουν τους φόβους τους,
γεύονται την πονηριά του έξω κόσµου, µα καταφέρ-
νουν να ξεπεράσουν όλες τις αναποδιές και καταλα-
βαίνουν τελικά πως η ζωή είναι όµορφη χωρίς “µαγικά
κι επικίνδυνα φίλτρα”... Είναι αληθινά  όµορφη, όσο
είναι πραγµατική µε τις χαρές και τις λύπες της ...” 

Ήταν µια πραγµατική εξαιρετική επιλογή µε τους
µικρούς ηθοποιούς της Στέλλας Νικολοθανάση να
δίνουν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό, δικαιώνον-
τας απόλυτα τη ίδια, το πολυπληθές κοινό κάθε ηλικίας
που γέµισε ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων του
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ζεφυρίου καθώς και τον Πολι-
τιστικό – Αθλητικό Οργανισµό του ∆ήµου Φυλής, υπό
την σκέπη του οποίου βρίσκεται η µεγάλη θεατρική
Οικογένεια του Ζεφυρίου. 

ΈΈΈΈννννααααςςςς    ““““ΓΓΓΓααααττττόόόόκκκκηηηηπππποοοοςςςς””””    γγγγεεεεµµµµάάάάττττοοοοςςςς    µµµµηηηηννννύύύύµµµµαααατττταααα    γγγγιιιιαααα    µµµµιιιικκκκρρρροοοούύύύςςςς    κκκκααααιιιι    µµµµεεεεγγγγάάάάλλλλοοοουυυυςςςς............
... από την Παιδική Θεατρική Σκηνή Ζεφυρίου του ∆ήµου Φυλής

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΟΣ: «Έκδοση Ψηφίσµατος Συµπαράστασης
στον ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη

για την πρόσφατη επίθεση εναντίον του»



ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών ∆ηµοτικής 
Κατασκήνωσης 
στο Αλεποχώρι Αττικής

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας επανανακοινώνει (λόγω
µη κατάθεσης αιτήσεων ή µη επαρκούς αριθµού
αιτήσεων) και βάσει του υπ’ αριθ.13048/01-06-
2018 εγγράφου της ∆/νσης Κοινωνικής Προ-
στασίας τη πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τριών (3)
ατόµων χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) µήνες για
την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ηµοτικής
Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Ειδικότητες: Παιδίατρος, Μάγειρας, Βοηθός
Μάγειρα

6-θριάσιο ∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2018    

Θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότερηΘα συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των αποθεµάτων, καθώς και στηνδιαχείριση των αποθεµάτων, καθώς και στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της Εταικαλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της Εται--
ρείαςρείας

H
Μύλοι Λούλη ΛΟΥΛΗ 0,00% ανακοίνωσε
ότι προέβη στην αγορά ισόγειας αποθήκ-
ης συνολικής επιφάνειας 2.250 τ.µ. που

βρίσκεται σε οικόπεδο εµβαδού 8.800 τ.µ. στον
∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας στην θέση «ΜΕΣΑΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ» επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-
Θηβών. Το τίµηµα για την απόκτηση ανήλθε σε
ευρώ 2,0 εκ.

Η αγορά του ανωτέρω ακινήτου έγινε λόγω αναγ-
καστικής απαλλοτρίωση της υπάρχουσας αποθήκ-
ης της Εταιρείας που βρίσκεται στην πάροδο της
Ιεράς Οδού αρ. 131 (Εµ. Παππά) στο ∆ήµο Αιγά-
λεω, για την κατασκευή έργων του Μετρό Αθήνας.

Η νέα σύγχρονη αποθήκη θα συµβάλει στην απο-
τελεσµατικότερη διαχείριση των αποθεµάτων,
καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών της Εταιρείας, ενώ θα βοηθήσει στην
πραγµατοποίηση των στόχων της για συνεχή ανά-
πτυξη.

Υ
πό το φως εν ός λαµπρού ήλιου, µε ευλάβεια  και τη συµµετοχ ή πλήθους πιστών , κορυφώθηκαν  το πρωί
της Κυριακής 3 Ιουν ίου, οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον  εορτασµό των  Αγίων  Πάν των  στον  Άγιο
Νεκτάριο Άν ω Λιοσίων . 

Ο διήµερος εορτασµός ξεκίν ησε την  παραµον ή, το πρωί του Σαββάτου 2 Ιουν ίου µε την  τέλεση της Θείας Λει-
τουργίας. Το απόγευµα της ίδιας µέρας τελέστηκε ο Μεγάλος Εόρτιος Εσπεριν ός µετ’ αρτοκλασίας και Θείου
Κηρύγµατος από τον  Παν οσιολογιότατο Αρχ ιµαν δρίτη Αγαθ. Κόκλα. 

Το επόµεν ο πρωί αν ήµερα της γιορτής των  Αγίων  Πάν των  την  Κυριακή 3 Ιουν ίου, τελέστηκε ο Παν ηγυρικός
Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούν τος του Παν οσιολογιότατου Αρχ ιµαν δρίτη Ιωαν ν ίκιου Γιαν ν όπουλου. 

Ακολούθησε η Περιφορά της ιερής Εικόν ας υπό τους εορταστικούς ήχ ους της Φιλαρµον ικής του ∆ήµου Φυλής.
Την  εικόν α ακολούθησαν  ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πλήθος
ευσεβών  Χριστιαν ών , οποία µετά το πέρας της λιτάν ευσης κάθισαν  στην  Γεν ική Τράπεζα Αγάπης. 

Φιλόξεν ος οικοδεσπότης ο εφηµέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου Άν ω Λιοσίων  πατήρ. Μην άς Αλε-
ξιάδης, έχ ον τας στο πλευρό του όλα τα µέλη του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου  και τις κυρίες της Εν ορίας φρόν -
τισαν  ώστε ν α µην  λείψει τίποτα από καν έν αν . Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν  χ θες το απόγευµα
µε τον  Παρακλητικό Καν όν α των  Αγίων  Πάν των . 

Ευλάβεια  και πλήθος πιστών στον εορτασµό των Αγίων
Πάντων στον Άγιο Νεκτάριο Άνω Λιοσίων 

Μύλοι Λούλη: Αγόρασε αποθήκη στη Μάνδρα έναντι 2 εκατ. ευρώΜύλοι Λούλη: Αγόρασε αποθήκη στη Μάνδρα έναντι 2 εκατ. ευρώ
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Ο
Εµπορικός Σύλλογος
Μεγάρων έχει την τιµή
να σας προσκαλέσει στο

Συνέδριο Επιχειρηµατικότητας, στο
Συνέδριο Τουρισµού 2018 για τη
Μεγαρίδα και στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση που θα πραγµα-
τοποιηθούν στο κτήµα Κανιάρη
(πρώην Εύχαρις) περιοχή Πευκε-
νέας Μεγάρων.

Συνέδριο Επιχειρηµατικότητας
Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, ώρα

έναρξης 17:30.

Πρόγραµµα
17:30: Προσέλευση προσκεκ-

ληµένων
17:50: Καλωσόρισµα από την

Πρόεδρο του Ε.Σ.Μ. κα. Τσουρουφ-
λή – Έναρξη Συνεδρίου

18:00: Παρουσίαση έρευνας
Ε.Σ.Μ. 2017

19:00: Οµιλίες προσκεκληµένων
20:30: ∆ιάλειµµα

21:00: Βράβευση – Απονοµές
21:30: Λήξη 1ης Ηµέρας Συνε-

δρίου

Συνέδριο Τουρισµού 2018
Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, ώρα

έναρξης 18:30.

Πρόγραµµα
18:30: Προσέλευση προσκεκ-

ληµένων
18:50: Καλωσόρισµα από την

Πρόεδρο του Ε.Σ.Μ. κα. Τσουρουφ-
λή – Έναρξη Συνεδρίου

19:00: Παρουσίαση προτάσεων
Φορέων για την Τουριστική Ανά-
πτυξη της Μεγαρίδος

19:30: Παρουσίαση προτάσεων
∆ήµου Μεγαρέων για την Τουριστι-
κή Ανάπτυξη της Μεγαρίδος

20:00: Οµιλίες προσκεκληµένων
20:30: Βράβευση Υπουργού για

το έργο και τις επιτυχίες στον τοµέα
της.

20:45: Λήξη 2ης Ηµέρας Συνε-
δρίου

Γενική Συνέλευση Εµπορικού
Συλλόγου Μεγάρων

∆ευτέρα 11 Ιουνίου 2018, ώρα
έναρξης 17:00.

Πρόγραµµα
17:00: Προσέλευση Προσκεκ-

ληµένων
17:30: Καλωσόρισµα – Έναρξη

εργασιών Γενικής Συνέλευσης
Ε.Σ.Μ.

17:45: ∆ιοικητικός & Οικονοµικός
Απολογισµός 2017

18:00: Έναρξη συζήτησης
Μελών Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α και Ε.Σ.Μ
– προτάσεις µελών

20:30: Αποτελέσµατα συνάν-
τησης – Λήξη Γενικής Συνέλευσης

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ΑΑρρχχηηγγοούύ  ΓΓΕΕΣΣ  
σσττοο  ΣΣττρρααττόόππεεδδοο

««ΚΚΑΑΠΠΟΟΤΤΑΑ»»,,  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  

Την Πέµπτη 31 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκι-
βιάδης Στεφανής,πραγµατοποίησε επίσκεψη

στις Μονάδες 725 Τάγµα Μηχανικού (725 ΤΜΧ), 784
Τάγµα Μεταφορών (784 ΤΜΕ),791 Τάγµα Εφοδιασµού
και το Τάγµα Υλικών και Πυροµαχικών (ΤΥΛΠ), στο Στρ-
ατόπεδο «ΚΑΠΟΤΑ», στο Μενίδι Αττικής.

O Αρχηγός ενηµερώθηκε από τους ∆ιοικητές για την
αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες των Μονάδων
τους.

Στην συνέχεια περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Στρατοπέδου όπου συνοµίλησε µε το προσωπικό.

Τέλος, ο Αρχηγός συνεχάρη το στρατιωτικό και πολι-
τικό προσωπικό των Μονάδων για το υψηλό ηθικό, τον
επαγγελµατισµό του και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος
που τους διακατέχει. 

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  44  ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΣΣ  44  ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ
Ξεκινούν οι αιτήσεις για το 
φοιτητικό στεγαστικό επίδοµα

Α
πό σήµερα ∆ευτέρα, 4 Ιουν ίου και µέχ ρι την
Τρίτη 3 Ιουλίου θα µπορούν  οι εν διαφερόµεν οι
ν α υποβάλουν  αίτηση για τη χ ορήγηση του φοιτ-

ητικού στεγαστικού επιδόµατος για το ακαδηµαϊκό
έτος 2017-18.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλον ται ηλεκτρον ικά, στην  ειδι-

κή εφαρµογή, στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
https://stegastiko.minedu.gov .gr , ή µέσω της ιστο-
σελίδας του υπουργείου, www.minedu.gov .gr.
Για την  είσοδό τους στην  ηλεκτρον ική εφαρµογή, οι

αιτούν τες θα πρέπει χ ρησιµοποιήσουν  το όν οµα
χ ρήστη (username) και τον  κωδικό (password) που
τους χ ορηγήθηκε από την  Α.Α.∆.Ε. για τις ηλεκτρον ι-
κές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίν ον ται στη σχ ετική
εγκύκλιο, η οποία αφορά στη χ ορήγηση του στεγαστι-
κού επιδόµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και
η οποία είν αι αν ηρτηµέν η στην  ιστοσελίδα του υπο-
υργείου.

ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ    ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ    
Συνέδριο Επιχειρηµατικότητας,& Τουρισµού 2018 για τη Μεγαρίδα 
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Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018
Αρχαίο Φρούριο Αιγοσθένων

Περίπατος µε ξενάγηση από αρχαιολό-
γο στο Αρχαίο Φρούριο των Αιγοσθένων,
ένα από τα εντυπωσιακότερα και καλύτε-
ρα διατηρηµένα αρχαία φρούρια στον
ελλαδικό χώρο, κτισµένο σε ένα τοπίο
µοναδικού φυσικού κάλλους. Ο περίπατος
θα συνδυασθεί µε  επίσκεψη στο εσωτερ-
ικό του πρόσφατα αναστηλωµένου ΝΑ
πύργου της ακρόπολης που συγκαταλέγε-
ται στα σπουδαιότερα µνηµεία της
αρχαίας οχυρωµατικής τέχνης.

Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00 
∆ιάρκεια εκδήλωσης: Κατ' εκτίµηση 2

ώρες

Σηµείο συνάντησης: Ακρόπολη αρχαίου
φρουρίου Αιγοσθένων

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό:
2103213571

Υπεύθυνη αρχαιολόγος: Ευγενία Τσάλ-
κου 

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018
Μνηµεία Μεγαρίδας

∆ιοργάνωση ηµερίδας για εκπαιδευτι-
κούς, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττι-
κής, το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ελευσίνας και τις ∆ιε-
υθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας και Πειραιά, µέσω των Υπε-

υθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Πολιτιστικών Θεµάτων. Η δράση στοχεύει
στη γνωριµία των εκπαιδευτικών µε τα
σηµαντικότερα µνηµεία της Μεγαρίδας,
καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε
θέµατα προστασίας και ανάδειξης του
πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού
περιβάλλοντος. 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:
Βουρκάρι: οχυρωµατικά κατάλοιπα και

υδροβιότοπος
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων:

σύντοµη περιήγηση και ενηµέρωση για
την ιστορία και αρχαιολογία της πόλης και
ξενάγηση στην Κρήνη του Θεαγένους

Ελαιώνας Μεγάρων: βυζαντινά µνηµεία
και αρχαίο υδραγωγείο

Αλεποχώρι - Ψάθα: αρχαία κατάλοιπα
και υδροβιότοπος

Αιγόσθενα: αρχαίο φρούριο
Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:00 
∆ιάρκεια εκδήλωσης: Κατ' εκτίµηση 4

ώρες
Σηµείο συνάντησης: Βουρκάρι

Οι ξεναγήσεις που θα πραγµατοποιηθ-
ούν είναι ανοιχτές για το κοινό εφόσον
ακολουθήσουν µε ιδιωτικό µέσο. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το κοινό:
2103213571, 2296022426, 2296081771

Υπεύθυνοι αρχαιολόγοι: Ελευθερία Ζαγ-
κουδάκη, Χριστίνα Καζαζάκη, Παναγιώτα
Αυγερινού, Ειρήνη Σβανά, Ευγενία Τσάλ-
κου

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα
20:30 θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό
Συµβουλίο Ελευσίνας, προκειµένου να
λάβει αποφάσεις  για τα παρακάτω θέµα-
τα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση – Ενηµέρωση για την
λειτουργία του Σ.∆.Κ. Μαγούλας.

2. Συζήτηση για την πρόταση του
Νόµου Κλεισθένης.

3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη
σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µε
το Ε.Μ.Π. µε στόχο την «∆ιερεύνηση στρ-
ατηγικών για τη µετάβαση ενός Οργανι-
σµού τοπικής αυτοδιοίκησης στη κοινότ

ητα των έξυπνων πόλεων µε εφαρµογή
νέων συστηµάτων καινοτοµίας, επιχειρ-
ηµατικότητας και τεχνολογίας».

4. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης
προϋπολογισµού του ∆ήµου για το 1ο
τρίµηνο 2018.

5. Λήψη απόφασης για την κοπή ή
µη δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας &
Μαγούλας.

6. Λήψη απόφασης για την χορήγ-
ηση θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. 

7. Λήψη απόφασης για την διάθε-
ση θέσεων µαθητείας στο πλαίσιο του 

προγράµµατος πρακτικής άσκησης των
µαθητών ΕΠΑ.Λ & ΕΠΑ.Σ µαθητείας
ΟΑΕ∆ για το σχολικό έτος 2018-2019.

8. Ορισµός εκπροσώπου µετά του
αναπληρωτή του στο Συµβούλιο Χρη-
στών Λιµένα Ελευσίνας.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορ-
ισµό αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής
Χαροκόπου για το χειρισµό µίας (1) προ-
σφυγής, την οποία κατέθεσε η εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά του
∆ήµου Ελευσίνας.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση
των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών 

προµηθειών & παραλαβή των αντικει-
µένων των συµβάσεων γενικών υπηρε-
σιών.

11. ∆ιαγραφή οφειλής κατά το 60%
λόγω εκκρεµοδικίας.

12. Λήψη απόφασης για την παρ-
αχώρηση χρήσης χώρων του 3ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Ελευσίνας στην ∆ηµοτική
Ανώνυµη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας «Ελευσίς 2021», για την πραγ-
µατοποίηση εκδηλώσεων του Φεστιβάλ
«Συνοικισµός», κατά την περίοδο 14-26
Ιουνίου 2018. 

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Συζήτηση – Ενηµέρωση για τη λειτουργία του Σ.∆.Κ. Μαγούλας και την πρόταση του Νόµου Κλεισθένης.



∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2018 θριάσιο-9

Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων  ∆υτικής Αττικής: 

Κρούσµατα ψώρας σε κρατητήρια 
υπηρεσιών της ∆υτικής Αττικής 

Κ
ρούσµατα ψώρας, στα κρατητήρια τουλάχιστον
δύο Αστυνοµικών Τµηµάτων της ∆υτικής Αττι-
κής, εµφανίστηκαν το τελευταίο χρονικό διά-

στηµα όπως καταγγέλλει η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλ-
λήλων ∆υτικής Αττικής. 

∆ιαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης ∆υτικής Αττι-
κής: ∆υστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν
παρουσιαστεί κρούσµατα ψώρας σε κρατητήρια υπηρε-
σιών της ∆υτικήςΑττικής.

Το Σωµατείο µας άµεσα επικοινώνησε µε όλες τις
αρµόδιες υπηρεσίες, το ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και µε την
ηγεσία.

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι όπως µας διαβεβαίωσαν όλοι οι ιατρικοί φορείς η εν λόγω ασθένεια
µεταδίδεται µόνο δια της παρατεταµένης σωµατικής επαφής και έµµεσα από κοινή χρήση είτε κλινοσκεπασµάτων
είτε ρουχισµού. Η διάρκεια θεραπείας της, είναι σύντοµη και επιτυγχάνεται εντός τριηµέρου και µε την εφαρµογή
ειδικών παρασιτοκτόνων σκευασµάτων-λοσιόν.

Η Ένωση µας µετά από σχετική επικοινωνία, πήρε διαβεβαιώσεις από την ηγεσία ότι θα γίνουν άµεσα όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες (χορήγηση ειδικών σκευασµάτων στους ασθενείς κρατουµένους, απολύµανση χώρων κράτησης
κ.τ.λ.).

Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να δηµιουργηθούν ειδικοί χώροι κράτησης
για τους ασθενούντες κρατουµένους.

Η Ένωση µας συνιστά στους συναδέλφους να δείχνουν την απαιτούµενη προσοχή µέχρι να διευθετηθεί το εν
λόγω ζήτηµα.

Για το ∆.Σ.
– Ο Πρόεδρος                                            – Ο   Γεν. Γραµµατέας

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος                                 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Χρήστος

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τ
ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Ιλίου στη συν εδρίασή του την
Πέµπτη 24.05.2018, εν έκριν ε

οµόφων α το παρακάτω ψήφισµα
σχ ετικά µε τον  ΧΥΤΑ Φυλής:

«Ο ΧΥΤΑ Φυλής, η χ ωµατερή,
αποτελεί κρίσιµο παράγον τα
υποβάθµισης της υγείας και της
ποιότητας ζωής του λαού της ∆υτικής
Αθήν ας και του Θριασίου. Το τελευταίο
διάστηµα πληθαίν ουν  οι αποδείξεις για
τις τραγικές συν έπειες από την
λειτουργία της, την  ίδια στιγµή που
υπάρχ ουν  διαρροές για ν έα επέκταση.
Επίσης, το παλιό λατοµείο Μουσαµά
έχ ει προκριθεί ως υποψήφιος χ ώρος για
ΧΥΤΥ. Όλα τα παραπάν ω έχ ουν
δηµιουργήσει αν ησυχ ία και αγαν άκτηση
στους κατοίκους της περιοχ ής.

Σωµατεία και φορείς της ∆υτικής Αθήν ας
και της ∆υτικής Αττικής πήραν  την
πρωτοβουλία για τη διοργάν ωση
συγκέν τρωσης στις 6 Ιούν η
διεκδικών τας:

Να κλείσει άµεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να
αποκατασταθούν  ο χ ώρος και η

ευρύτερη περιοχ ή, ν α
µετεγκατασταθεί σε
ασφαλή θέση ο
αποτεφρωτήρας, ν α
απαγορευθεί κάθε ν έα
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α
διαχ είρισης αποβλήτων
στην  ευρύτερη περιοχ ή,
ν α εκπον ηθεί
ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν η
επιδηµιολογική µελέτη
χ ωρίς άλλες
καθυστερήσεις.

Καµία σκέψη για
δηµιουργία ΧΥΤΥ στο
παλιό λατοµείο Μουσαµά.

Η εξεύρεση ν έων  χ ώρων  ν α αποτελέσει
µέρος εν ός συν ολικού σχ εδιασµού
διαχ είρισης απορριµµάτων , µε κριτήριο
την  ποιότητα ζωής τους λαού.

Να µπει τέρµα στην  ιδιωτικοποίηση
της λειτουργίας του συν όλου σχ εδόν

των  εγκαταστάσεων  του Ε∆ΣΝΑ. Να
καταργηθεί κάθε επιχ ειρηµατική
δραστηριότητα στον  τοµέα της
διαχ είρισης των  απορριµµάτων .

Όχ ι στην  καύση των  απορριµµάτων .
Όχ ι στη µετατόπιση των  βαρών  στις

πλάτες των  λαϊκών  στρωµάτων  µέσα
από τα αν ταποδοτικά τέλη και µε
οποιον δήποτε άλλο τρόπο. Να
πληρώσει το κεφάλαιο µε πρόσθετη
φορολογία.

Να διασφαλιστούν  απόλυτα όλοι οι
εργαζόµεν οι, χ ωρίς όρους και
προϋποθέσεις, µε πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Να τηρούν ται
και ν α επεκταθούν  τα µέτρα υγιειν ής,
ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλον τος»

Το παρόν  ψήφισµα θα κοιν οποιηθεί:

Στον  τοπικό τύπο
Στο διαδίκτυο

Κλείσιµο της χωµατερής και αποµάκρυνση του αποτεφρωτήρα ζητά µε ψήφισµά του ο δήµος Ιλίου

Νεκρή εντοπίστηκε µια
82χρονη στη θαλάσσια 
περιοχή της Κινέττας

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε,  το απόγευµα,
του Σαββάτου από τη θαλάσσια περιοχή της Κινέττας,
82χρονη αλλοδαπή.
Η ανωτέρω, διεκοµίσθη µε ασθενοφόρο όχηµα του

ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου, όπου διαπι-
στώθηκε ο θάνατός της.
Από το Α' Λιµενικό Τµήµα Αγίων Θεοδώρων του Λιµε-
ναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση,
παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας - νεκροτοµής.
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ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ

Αλλοδαποί κρατούµενοι 
µεταφέρθηκαν στην 
Αθήνα µε το ΚΤΕΛ 
χωρίς συνοδεία

Αναστάτωση προκλήθηκε προχθες στο δροµολόγιο του υπεραστικού ΚΤΕΛ από Πάτρα προς Αθήνα.
Σύµφωνα µε όσα κατήγγειλε στο tempo 24, ένας Πατρινός πατέρας του οποίου η κόρη ήταν στο λεω-

φορείο, η αστυνοµία παρέδωσε στον οδηγό του λεωφορείου 4 αλλοδαπούς κρατούµενους προκειµένου να
µεταφερθούν στην Αθήνα χωρίς συνοδεία όµως αστυνοµικών.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η αστυνοµία έδωσε στον οδηγό τα χαρτιά των 4 αλλοδαπών και το δροµολόγιο

ξεκίνησε ενώ στις διαµαρτυρίες ορισµένων επιβατών, η αστυνοµία είπε πως οι αλλοδαποί έχουν ελεγχθεί
και δεν έχουν επάνω τους κανένα ύποπτο αντικείµενο, άρα δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.
Όπως αναφέρουν όµως κύκλοι της αστυνοµίας, πρόκειται  για µετανάστες οι οποίοι µε βάση το νέο νόµο,
έχουν χαρτιά παραµονής τους στη χώρα και µπορούν να είναι σε οποιοδήποτε σηµείο επιθυµούν, όχι όµως
σε πύλες εξόδου όπως π.χ. η Πάτρα και η Ηγουµενίτσα. 

Οπότε τους βάζουν στο ΚΤΕΛ για να οδηγηθούν στην Αθήνα και άρα δεν µπορούν να τους πάνε µε
κλούβα καθώς δεν θεωρούνται κρατούµενοι, καθώς µπορούν µε βάση το νόµο να κινηθούν σε οποιοδή-
ποτε σηµείο της χώρας επιθυµούν πλην των πόλεων- εξόδων.

Ο
ι Έλληνες αγαπούν τον καφέ και τον κατα-
ναλώνουν σε κάθε ευκαιρία. Πολλές φορές
παίρνουµε καφέ σε πλαστικό ποτήρι πηγαίνον-

τας για καφέ και ακριβώς αυτή η υπερβολή καταγράφε-
ται στα στατιστικά της Greenpeace, που µέτρησε ότι τα
πλαστικά ποτήρια που χρησιµοποιούν οι Έλληνες µόνο
για τον καφέ τους φτάνουν τα 300 εκατοµµύρια τον
χρόνο! 

Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης αυτού του προβλήµα-
τος, οι εθελοντές της  Greenpeace καλούν τους Έλληνες
να πίνουν το καφεδάκι τους εξασφαλίζοντας έκπτωση
έως και 30%, προτείνοντάς τους να συµµετέχουν στο
project ΣτοΠοτήριΜου.

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο Ντενύς Τσουτσάγιεβ, υπεύθυνος εθελοντών
στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace και συντονιστής
του συγκεκριµένου project η οµάδα εθελοντών σκέφτ-
ηκε ότι οι καταναλωτές καθηµερινά πίνουν το καφεδάκι
τους είτε τον χυµό τους, κρύο τσάι κι άρα θα µπορούσαν
ταυτόχρονα να προστατεύσουν το περιβάλλον, αλλά να
κερδίσουν και µια µικρή έκπτωση κάθε φορά που θα κου-
βαλάνε το δικό τους ποτήρι πολλαπλών χρήσεων.

«Συγκεκριµένα, όσοι κουβαλάνε τα δικά τους ποτήρια
δεν έχουν κανένα όφελος. Εµείς σε συνεργασία µε πάνω
από 50 καταστήµατα εστίασης, κυλικεία, καφετέριες
προσφέρουµε στον καθένα που θα έχει το δικό του
ποτήρι ένα µικρό µπόνους, το οποίο κυµαίνεται από 10
µέχρι 50 λεπτά είτε ποσοστιαία έκπτωση από 10% έως
30%. Προσπαθήσαµε δηλαδή να δώσουµε ένα έξτρα
κίνητρο στους καταναλωτές να έχουν το δικό τους επα-
ναχρησιµοποιούµενο ποτήρι και να σταµατήσουν να
παίρνουν πλαστικά. 

Ταυτόχρονα πιέζουµε τα καταστήµατα να κάνουν
έκπτωση όχι µόνο στον καφέ αλλά και σε άλλα ροφήµα-
τα», λέει ο κ. Τσουτσάγιεβ.

Υπογραµµίζει ότι πρόκειται για «ένα έργο που υλοποι-
ούν ολοκληρωτικά εθελοντές. 

Ξεκινήσαµε τον Οκτώβριο του 2017, εξαιτίας της κατα-
νάλωσης πολλών ποτηριών µιας χρήσης που χρησιµοποι-
ούνται και πετιούνται καθηµερινά, καθώς δεν είναι ανακ-
υκλώσιµο και συνολικά µπορεί να φτάνουν και 300 εκα

τοµµύρια πλαστικά ποτήρια τον χρόνο. 
Και µιλάµε µόνο για τον καφέ κι όχι για κάποιο άλλο

ρόφηµα, ενώ δεν υπολογίζουµε ούτε τα χάρτινα ποτήρ-
ια που δεν είναι επίσης ανακυκλώσιµα λόγω της πλαστι-
κής επίστρωσης που έχουν».

Μέχρι τώρα στο δίκτυο του πρότζεκτ υπάρχουν οι
συνεργαζόµενες καφετέριες από 14 πόλεις της Ελλάδας.
«Έχουµε καταφέρει κι έχουµε εντάξει επαγγελµατίες από
την Αθήνα, Θεσσαλονίκης, Καστοριά, Ηράκλειο, Χανιά,
Αλεξανδρούπολη, Κως, Αίγινα, Πάρο, Βόλο, Λάρισα και
πολλές άλλες πόλεις που συνεχώς προστίθενται»
δηλώνει ο κ. Τσουτσάγιεβ και τονίζει ότι το «κλειδί» για
να συµµετάσχει ο κόσµος είναι να µεταδοθεί το µήνυµα
κυρίως από τα ίδια τα καταστήµατα που φέρουν και το
σήµα του πρότζεκτ, όπου φαίνεται η έκπτωση.

Όπως πάντως ισχυρίζεται «οι Έλληνες αρχίζουν ολοέ-
να και περισσότερο να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να
ενεργήσουν για το περιβάλλον και να περάσουν στην
δράση οι ίδιοι, καθώς βιώνουν σε καθηµερινή βάση το
τεράστιο πρόβληµα της παραγωγής των σκουπιδιών έξω
από τα σπίτια τους, τους δρόµους, τις παραλίες. Είναι
αρκετά συνειδητοποιηµένος ο κόσµος, κυρίως οι νέοι».

«Εµάς, στόχος µας είναι να σταµατήσει να χρησιµο-
ποιούνται τα ποτήρια µιας χρήσης είτε είναι πλαστικά είτε
χάρτινα. Θέλουµε να δείξουµε στον κόσµο ότι µπορεί να
γίνει κάτι διαφορετικό και ότι το να φέρεις δικό σου
ποτήρι πολλαπλών χρήσεων. 

∆εν είναι κάτι δύσκολο, απλά µπορεί να γίνει κι αυτό
µια καθηµερινή συνήθεια όπως το να πίνουµε κάθε µέρα
το καφεδάκι µας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο καφές των Ελλήνων 
«κοστίζει» στο περιβάλλον 
300 εκατ. πλαστικά 
ποτήρια τον χρόνο!
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H EKO (εκ)κινεί το ΕΚΟ Rally Acropolis 2018!

Μ
ε µεγάλο χορηγό την  ΕΚΟ εκκίν ησε σήµερα το “EKO Rally  Acropolis 2018”,
στον  φυσικό του χώρο - στους πρόποδες της Ακρόπολης. Μετά από µεγάλη
προσπάθεια και µε καθοριστική τη συµβολή της ΕΚΟ που στήριξε τον  ιστορικό

αυτό θεσµό σε µια κρίσιµη στιγµή, ολοκληρώθηκε η εκκίν ηση του 3ου αγών α του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ράλλυ – ΕRC στον  οποίο συµµετέχουν  φέτος 34
πληρώµατα, από 17 διαφορετικές χώρες. 

Σε έν α εν τυπωσιακό σκην ικό κάτω από την  Ακρόπολη, πλήθος θεατών  αλλά και
δηµοσιογράφων  από όλον  τον  κόσµο παρακολούθησαν  την  εκκίν ηση των
πληρωµάτων , τα οποία αµέσως µετά µεταφέρθηκαν  στον  Ιππόδροµο Μαρκοπούλου για
ν α συµµετάσχουν , µετά από 11 ολόκληρα χρόν ια, σε µια εν τυπωσιακή Υπερειδική
∆ιαδροµή.

Περισσότεροι από 3.000 θεατές βρέθηκαν  στον  Ιππόδροµο Μαρκοπούλου,
προκειµέν ου ν α παρακολουθήσουν  - σε µια σούπερ ειδική, µε κυρίαρχη την  παρουσία
της ΕΚΟ -  τις οδηγικές κόν τρες των  καλύτερων  οδηγών  του ERC, οι οποίοι προσέφεραν
πλούσιο θέαµα σε µικρούς και µεγάλους.

Σε ειδικά διαµορφωµέν ο χώρο του Ιπποδρόµου, η ΕΚΟ φιλοξέν ησε πάν ω από 200
συν εργάτες και πρατηριούχους, δίν ον τας έν α γιορτιν ό τόν ο στην  ξεχωριστή αυτή ηµέρα
και αν αδεικν ύον τας, ταυτόχρον α, τη σηµαν τική στήριξη του δικτύου της στο
µηχαν οκίν ητο αθλητισµό.

Ο Γεν ικός ∆ιευθυν τής Εγχώριας και ∆ιεθν ούς Εµπορίας του Οµίλου ΕΛΠΕ κ. Ροµπέρτο
Καραχάν ν ας, ο οποίος παραβρέθηκε και στα δυο γεγον ότα της ηµέρας, δήλωσε: 

«Χαίροµαι πάρα πολύ για το γεγον ός ότι σήµερα, µε την  βοήθεια της ΕΚΟ, εκκίν ησε
για άλλη µια χρον ιά ο ιστορικός αυτός θεσµός. Η µεγάλη παρουσία του κόσµου, τόσο
στην  εκκίν ηση όσο και στην  υπερειδική στο Μαρκόπουλο, µας κάν ει περήφαν ους και
δικαιών ει την  πρωτοβουλία που πήραµε ν α στηρίξουµε σαν  µεγάλος χορηγός το Ράλλυ
όλων  των  Ελλήν ων , το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. 

Ευελπιστούµε πως µε τη στήριξη της Οµοσπον δίας και την  εγγύηση που προσφέρει
η ΕΚΟ στον  θεσµό αυτό, θα ακολουθήσουν  και άλλες µεγάλες ελλην ικές εταιρίες
προκειµέν ου όλοι µαζί ν α βοηθήσουµε ν α επιστρέψει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στην
κορυφή του κόσµου, εκεί δηλαδή που πιστεύουµε ότι αν ήκει. 

Τέλος, θα ήθελα ν α ευχαριστήσω όλο τον  κόσµο για τη συµµετοχή του και ιδιαίτερα
τους πολλούς συν εργάτες και πρατηριούχους της ΕΚΟ που  µας τίµησαν  σήµερα µε την
παρουσία τους.»



12-θριάσιο ∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2018 

Για πληροφο-
ρίες και υποβο-
λή αιτήσεων: 
Οι ενδιαφερόµε-

νοι µπορούν να
π ρ ο σ έ ρ χ ο ν τ α ι
στην γραµµατεία
της Επιτροπής,
στη ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού
του ∆ήµου Ελευ-
σίνας (επί των
οδών Ερµού &
Αθηνάς 1, Ελευ-
σίνα). 
Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας: 213-
1601417 
Ηµέρες και ώρες

υποβολής αιτή-
σεων: από ∆ευ-
τέρα ως Παρασ-
κευή και ώρες
09:00 – 12:00 
Έναρξη υποβο-

λής των αιτή-
σεων: Τρίτη 5 Ιου-
νίου 2018

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα    22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
Α∆Α: 7ΜΥΧΩΕΒ-Γ29

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20222/01-06-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

O ∆ήµαρχος ΙΛΙΟΥ
∆ιακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε συνοπτικό δια-
γωνισµό µε κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει ποιοτικών κριτηρίων και
τιµής για την διενέργεια της προ-
µήθειας που αφορά «Έκδοση
ιστορικού λευκώµατος του
∆ήµου Ιλίου» προϋπολογισµού
74.400,00€ (εβδοµήν τα τεσσάρ-
ων  χιλιάδων  τετρακοσίων
ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 24%, όπως προδια-
γράφεται στη µε κωδικό
Π51/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος της παρούσης
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρε-
σιών (ΦΕΚ 147 Α /́08-08-2016).
1.Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί την 20/06/2018, ηµέρα
Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.µ.
έως 10:30 π.µ., στο κτίριο του
∆ήµου Ιλίου στον  2ο όροφ ο,
επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ.
13122, διάστηµα κατά το οποίο
οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως

εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού.
2.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
αναγνωρισµένοι υποψήφιοι ικανοί
να προσφέρουν τις προς παροχή
υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγε-
γραµµένοι στο οικείο επιµελητήρ-
ιο ή επαγγελµατική οργάνωση,
δηλαδή Φυσικά ή Νοµικά Πρό-
σωπα, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις
Προµηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και Κοινοπρ-
αξίες Προµηθευτών. Οι υποψήφι-
οι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προ-
σφορά στην Ελληνική γλώσσα.
3.Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
το 2% επί του ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού  (µη συµπεριλαµ-
βανόµενου Φ.Π.Α.) δηλαδή  του-
λάχιστον 1.200.00€ σύµφωνα µε
το  άρθρο 72 παρ.1α του
N.4412/16
Η διάθεση των τευχών του διαγω-
νισµού γίνεται ατελώς από την
αναθέτουσα αρχή. Η µελέτη και η
διακήρυξη βρίσκονται στα γραφ-
εία του ∆ήµου Ιλίου όπου οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες να
λαµβάνουν γνώση (Τµήµα Προµ-
ηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όρο-
φος, τηλ. 2132030136,
2132030185, 2132030195,
2132030196, fax 2102626299,
Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα
Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα
Α. Μαµουνάκη, email:
promithies@ilion.gr ). Επίσης,
θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση
και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του παρόντος δια-
γωνισµού στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr.

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣΚΕ∆Ε ΓΙΑ ∆ΟΥΡΟΥ

Ανεπάρκεια στο θέµα του Πεδίου  του Άρεως, όπως και στη Μάνδρα 
«Η  εισαγγελική έρευνα που θα διεξαχθεί για το Πεδίο του Άρεως, αποτελεί ίσως την αφετηρία προκειµένου

να δοθεί επιτέλους τέλος σε µια κατάσταση που αποτελεί ντροπή για την Αθήνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της
η ΚΕ∆Ε.

Και συνεχίζει:«Η κα ∆ούρου µετά από σχεδόν 4 χρόνια στη ∆ιοίκηση της περιφέρειας Αττικής, βρίσκεται για
µια ακόµη φορά αντιµέτωπη µε τον εισαγγελέα, εξαιτίας της προφανούς ανεπάρκειας της να διαχειριστεί τα
ζητήµατα αρµοδιότητας της.

Η ανεπάρκεια αυτή αποδείχθηκε µε τραγικό τρόπο στην περίπτωση της Μάνδρας.
Ελπίζω πραγµατικά η εισαγγελική έρευνα που ξεκίνησε µε εντολή του κ. Ζαγοραίου, να σηµατοδοτήσει  την

αφετηρία ώστε να δροµολογηθούν συνολικές λύσεις στο ζήτηµα της αξιοποίησης του Πεδίου του Άρεως προς
όφελος των κατοίκων της Αθήνας .

Να καταστεί επιτέλους ένας πραγµατικός χώρος αναψυχής και πολιτισµού·για τους πολίτες,  µια όαση
πρασίνου σε µια πόλη που την πνίγει το τσιµέντο, µια «νησίδα» πολιτισµού και δηµιουργικής έκφρασης της
νέας γενιάς.

Σε αυτήν την προσπάθεια ενώνουµε τις δυνάµεις µας όλοι οι Αθηναίοι και Αθηναίες. ∆εν µας φοβίζουν οι απει-
λές εκείνων που επιδιώκουν να παραµείνει το Πεδίο του Άρεως χώρος ανοµίας και παραβατικότητας.

Ενώ παράλληλα δεν θα σταµατήσουµε να διεκδικούµε να περάσει ο έλεγχος και η ευθύνη διαχείρισης του
Πεδίου του Άρεως µε τους ανάλογους πόρους, στο ∆ήµο της Αθήνας».
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Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος -  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,

µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ
222, επαγγελµατικός χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ.

για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας

6970878514, 2105598748
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Ενηµερώνουν τους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ για το πολυνοµοσχέδιο

6 υπουργοί

Ε
ιδική συν εδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ την  Τρίτη το
απόγευµα κατά την  οποία έξι υπουργοί θα
εν ηµερώσουν  για το χ αρτοφυλάκιό τους βουλευ-

τές του κόµµατος.
Η συν εδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στις 4 το απόγε-

υµα και τους βουλευτές θα εν ηµερώσουν  οι κύριοι
Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γιώργος Σταθάκης, Αν δρέας
Ξαν θός, Αλέξης Χαρίτσης, Γιώργος Χουλιαράκης και
Νάσος Ηλιόπουλος.

Σηµειών εται πως την  περασµέν η Πέµπτη την
σύγκληση κοιν οβουλευτικής οµάδας ζήτησαν  εγγράφως
σήµερα 36 βουλευτές του κυβερν ών τος κόµµατος προ-
κειµέν ου ν α εν ηµερωθούν  αρµοδίως για το πολυν ο-
µοσχ έδιο που έρχ εται προς ψήφιση το επόµεν ο διά-
στηµα στη Βουλή. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί πως αν άµεσα στους υπογράφον -
τες το αίτηµα είν αι οι κκ. Φίλης, Αν αγν ωστοπούλου,
Ξυδάκης, Μπαλτάς αλλά και πολλά από τα µέλη των  53. 

Βουλευτές που υπογράφουν  το συγκεκριµέν ο αίτηµα
τόν ιζαν  στον  ΣΚΑΙ πως η συγκεκριµέν η κίν ηση απο-
τελεί πάγια τακτική που ακολουθείται πριν  από την
ψήφιση εν ός σηµαν τικού ν οµοσχ εδίου, υποβαθµίζον -
τας ουσιαστικά το ζήτηµα.

Σε εργαστήριο κάνναβης
είχε µετατρέψει 34χρονος το

σπίτι του στην Κυψέλη

Α
πό τις αστυν οµικές έρευν ες, βρέθηκαν  και
κατασχ έθηκαν , µεταξύ άλλων , 54 δεν δρύλλια
κάν ν αβης

Σε εργαστήριο κάν ν αβης είχ ε µετατρέψει 34χ ρον ος
το σπίτι του στην  Κυψέλη | in.gr

Έν α πλήρως εξοπλισµέν ο εργαστήριο υδροπον ικής
καλλιέργειας δεν δρυλλίων  κάν ν αβης εν τοπίστηκε, από

την  αστυν οµία, σε διαµέρισµα πολυκατοικίας στην
Κυψέλη. Έπειτα από συν τον ισµέν η επιχ είρηση συν ε-
λήφθη, ο 34χ ρον ος δράστης, που καλλιεργούσε τα
δεν δρύλλια.

Από τις αστυν οµικές έρευν ες, βρέθηκαν  και
κατασχ έθηκαν , µεταξύ άλλων , 54 δεν δρύλλια κάν ν α-
βης, ποσότητα ακατέργαστης κάν ν αβης βάρους 860
γραµµαρίων , πλήρης εξοπλισµός εργαστηρίου υδροπο-
ν ικής καλλιέργειας, µία ζυγαριά ακριβείας και έν α πιστό-
λι τύπου ρέπλικα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  εισαγγελέα Πληµµελει-
οδικών  Αθην ών .

Μία στις δύο
επιχειρήσεις που

ελέγχθηκαν το πρώτο
τρίµηνο του 2018

βρέθηκαν να έχουν
διαπράξει φορολογικές

παραβάσεις.

Α
υτό προκύπτει από τα στοιχεία
της Αν εξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων  Εσόδων, σύµφωνα

µε τα οποία το ποσοστό
παραβατικότητας στο σύν ολο των
ελέγχων  ανήλθε στο 50,2%, ενώ αν
εξαιρεθούν  οι εµφανείς έλεγχοι στην
αγορά, φθάνει το 61%.

Τα διαφυγόν τα έσοσδα που
αποκαλύφθηκαν  από τους ελέγχους
παρουσίασαν  στο ίδιο διάστηµα
αύξηση 217% σε σχέση µε την
αν τίστοιχη περίοδο πέρυσι και
σύµφωνα µε την  ΑΑ∆Ε ανέρχονται
στα 21,8 εκατ ευρώ.

Αν αλυτικότερα, σύµφων α µε τα
στοιχεία που δόθηκαν  στη
δηµοσιότητα, ο αριθµός των
επιχειρήσεων  µε παράβαση κατά το Α΄
τρίµηνο του 2018 ανήλθαν  σε 2.409
έν αν τι 1.451 του αν τίστοιχου
περσιν ού διαστήµατος,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,01%.

Σηµειώνεται ότι, σε σχέση µε το Α΄
τρίµην ο του 2017, παρουσιάζεται
αύξηση των  διενεργηθέντων  ελέγχων
και ερευνών  κατά 29,89%, κάτι που
αν τιστοιχεί σε 1.066 συν ολικά
περισσότερους ελέγχους και έρευνες.
Επίσης, σε σχέση µε το Α΄ τρίµηνο
2017, παρουσιάζεται περαιτέρω
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
των  ελέγχων , αφού αυξήθηκε η
κατ΄έλεγχο εντοπισµένη

παραβατικότητα.
Τα συν ολικώς εν τοπισθέν τα

διαφυγόντα έσοδα του Α  ́ τριµήνου
2018 παρουσιάζουν  σηµαν τική
αύξηση, κατά 217,29%, σε σχέση µε
την  αν τίστοιχη περσιν ή περίοδο,
υπερβαίνοντας τα 21,8 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριµένα, ανά κατηγορία
ελέγχων  προκύπτουν  τα ακόλουθα:

- ∆ιενεργήθηκαν  872 στοχευµένοι
µερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έν αν τι
ετήσιου στόχου 4.000 (ποσοστό
κάλυψης του στόχου έως 31/3/2018:
21,80%). Από τους ελέγχους αυτούς
προέκυψαν  3.675 παραβάσεις σε 520
επιχειρήσεις (επίτευξη ετήσιου στόχου

κατά 21,80%) Το ποσοστό
εντοπισµένης παραβατικότητας κατά
τους ελέγχους αυτούς αν ήλθε σε
59,63% (έν αν τι τιθέµεν ου στόχου
τουλάχιστον  47%).

- Ολοκληρώθηκαν  70 ειδικοί
στοχευµένοι µερικοί επιτόπιοι έλεγχοι
(έναντι ετήσιου στόχου 200 ελέγχων),
που αφορούσαν  κατά κύριο λόγο
ελαιοτριβεία και πρατήρια υγρών
καυσίµων . Κατά τους ελέγχους αυτούς
καταλογίστηκαν  196 παραβάσεις σε 44
επιχειρήσεις (Επίτευξη ετήσιου
στόχου κατά 35%). Το ποσοστό
εντοπισµένης παραβατικότητας κατά
τους ελέγχους αυτούς αν ήλθε σε
62,86%.

-Ολοκληρώθηκαν  2.762 έλεγχοι
διακίνησης έναντι ετήσιου στόχου
8.000 ελέγχων  (ποσοστό επίτευξης
ετήσιου στόχου: 34,53%).
Αναλυτικότερα, διενεργήθηκαν  2.762
έλεγχοι διακίνησης, κατά τους οποίους
προέκυψαν  6.784 παραβάσεις σε
1.748 επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως,
διενεργήθηκαν  εκτός στοχοθεσίας και
710 εµφανείς έλεγχοι, στόχος των
οποίων  αποτελεί η εν ίσχυση της
εθελουσίας συµµόρφωσης. Το
ποσοστό εν τοπισµέν ης
παραβατικότητας κατά τους ελέγχους
αυτούς ανήλθε σε 63,29% (έναντι
τιθέµενου στόχου τουλάχιστον  47%).

- Ολοκληρώθηκαν  91 λοιπές έρευνες
φοροδιαδιαφυγής πλην  ενδοκοινοτικής
απάτης έναντι ετήσιου στόχου 110. Οι
έρευν ες αφορούσαν  λοιπά θέµατα
πλην  Φ.Π.Α., όπως επεξεργασίες
κατασχεµέν ων , αν οίγµατα
τραπεζικών  λογαριασµών , έλεγχοι
αδήλωτης περιουσίας κλπ (επίτευξη
στόχου κατά 82,73%). Η εντοπισµένη
παραβατικότητα ανήλθε σε ποσοστό
51,65% (έν αν τι ετήσιου τιθέµεν ου
στόχου 45%).

- ∆ιενεργήθηκαν  47 έρευνες απάτης
στον  ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. έναντι
τιθέµεν ου ετήσιου στόχου 110
(ποσοστό κάλυψης στόχου: 42,73%).
Η εν τοπισθείσα παραβατικότητα
ανήλθε σε 48,94% (έναντι τιθέµενου
ετησίου στόχου 45%). Από τις έρευνες
αυτές προέκυψαν  22 περιπτώσεις
εν τοπισµού εξαφαν ισµέν ων
εµπόρων , που συν δέον ται µε
ενδοκοινοτική απάτη στον  Φ.Π.Α.,
έναντι ετήσιου στόχου 50 (Ποσοστό
επίτευξης στόχου: 44%).

-Περαιώθηκαν  80 έλεγχοι ΑΦΜ από
Εισαγγελικές Παραγγελίες έν αν τι

στόχου 230 ελέγχων  (ποσοστό
κάλυψης στόχου: 34,78%). Από τα
αποτελέσµατα αυτών  προέκυψαν
διαφυγόντα έσοδα ύψους 1.582.847,10
ευρώ.

Tέλος, το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων
της ΑΑ∆Ε για το 2018 προβλέπει τους
εξής ελέγχους:

-∆ιεν έργεια τουλάχ ιστον  8.000
ελέγχων  διακίν ησης από τις
Υπηρεσίες Ερευνών  και ∆ιασφάλισης
∆ηµοσίων  Εσόδων  (ΥΕ∆∆Ε), µε
εν τοπισµό παραβατικότητας
τουλάχιστον  στο 47% αυτών .

- ∆ιεν έργεια τουλάχ ιστον  4.000
στοχευµέν ων  µερικών  επιτόπιων
ελέγχων  από τις ΥΕ∆∆Ε, µε
εν τοπισµό παραβατικότητας
τουλάχιστον  στο 47% αυτών .

- ∆ιεν έργεια τουλάχ ιστον  200
ειδικών  στοχευµέν ων  µερικών
επιτόπιων  ελέγχων  από τις ΥΕ∆∆Ε σε
ξ ε ν ο δ ο χ ε ι α κ έ ς
επιχειρήσεις/καταλύµατα, τουριστικά
σκάφη αν αψυχής, ελαιοτριβεία,
πρατήρια υγρών  καυσίµων ,
επιχειρήσεις που σχετίζον ται µε
έναρξη δραστηριότητας σε γειτον ικές
χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται
µε εν τοπισµό παράνοµου λογισµικού
ως προς την  έκδοση φορολογικών
στοιχείων , µε εν τοπισµό
παραβατικότητας τουλάχ ιστον  στο
30% αυτών .

- ∆ιεν έργεια τουλάχ ιστον  110
υποθέσεων  έρευν ας, οι οποίες
αφορούν  απάτη στον  ΦΠΑ από τις
ΥΕ∆∆Ε, µε εν τοπισµό
παραβατικότητας τουλάχ ιστον  στο
45% αυτών .

- Απενεργοποίηση τουλάχιστον  50
ΑΦΜ εξαφαν ισµέν ων  εµπόρων
(φυσικών  προσώπων, εταιρειών).

- Ταχύτερος εν τοπισµός των
εξαφαν ισµένων  εµπόρων, ώστε τα
συν ολικά διαφυγόν τα έσοδα που
εντοπίζονται να µην  ξεπερνούν  τα 30
εκ. ευρώ.

- Ολοκλήρωση έρευν ας σε
τουλάχ ιστον  230 ΑΦΜ κατόπιν
εισαγγελικών  παραγγελιών .

- ∆ιεν έργεια τουλάχ ιστον  110
λοιπών  υποθέσεων  έρευν ας
φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίου από
τις ΥΕ∆∆Ε (εξαιρουµέν ων  των
ερευνών  των  Σ.2.1.28 και Σ.2.1.31),
µε εν τοπισµό παραβατικότητας
τουλάχιστον  στο 45% αυτών . Και
διαφυγόντων  εσόδων άνω των  30 εκ.
ευρώ.

ΑΑ∆Ε: 50% των επιχειρήσεων που
ελέγχθηκαν παρανοµούσαν
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρ-
ες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
mini market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου
και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένει-
ες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-
τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή '65,

µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην Αγία
Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα
η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µε-
ταφέρεται στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος,
µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε
οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη,
ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρ-
ασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60
τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-

γεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπ-
ηρεσία. Τηλ. 6994948553. 

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου. Τηλ ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-26784 
και 6985066463>>.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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‘
’Συµφωνώ µε την παρατήρηση
ότι το θέµα της διαχείρισης
απορριµµάτων στον Ε∆ΣΝΑ

είναι, κατά κύριο λόγο, ευθύνη του
Α΄ βαθµού και της πολιτείας. Ο Β΄
βαθµός ουσιαστικά δηµιουργήθηκε
το 1995 και µετεξελίχθηκε σε περ-
ιφέρεια Αττικής το 2010 και έτσι
δηµιουργήθηκε ο σηµερινός δια-
βαθµιδικός σύνδεσµος.

Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε
κάτι , το οποίο οφείλουµε να
γνωρίζουµε εµείς που είµαστε περ-
ισσότερα χρόνια εδώ, για να µπορ-
ούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπε-
ράσµατα.

Το 2003, ψηφίστηκε ο περιφερ-
ειακός σχεδιασµός µε το νόµο
3164 - ο οποίος ακόµα και σήµερα
δεν έχει αλλάξει, έχει απλώς επικαι-

ροποιηθεί. 
Την εποχή εκείνη, λόγω των

Ολυµπιακών αγώνων, αφήσαµε
κάποιους δήµους - όπως για παρά-
δειγµα το Μαραθώνα αλλά και άλλο-
υς ολυµπιακούς δήµους – οι
οποίοι δεν ήταν µέλη του Συνδέ-
σµου, να φέρνουν τα απορρίµµατά
τους στις εγκαταστάσεις του τότε
ΕΣ∆ΚΝΑ. 

Λίγο αργότερα, το 2006, ο σηµε-
ρινός Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας,
προχώρησε σε κατάθεση νόµου, µε
βάση τον οποίο, όλη η Αττική θα
υπαγόταν πλέον στον Ενιαίο Σύνδε-
σµο. Από τότε έχουν περάσει 12
χρόνια, µε κανονικό νοµικό υπό-
βαθρο, για όλους τους δήµους στην
Αττική. Ο πρώτος περιφερειακός
σχεδιασµός (Ν. 3164) έδινε τη
δυνατότητα σε κάθε δήµο ξεχωριστά
αλλά και σε οµάδα δήµων να διαχει-
ρίζονται  τα απορρίµµατά τους.
Συνεπώς, αυτό που ισχυρίζεται ο

αντιπεριφερειάρχης Ανατολι-
κής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου ότι οι δήµοι ήθε-
λαν να διαχειρίζονται τα απο-
ρρίµµατά τους αλλά δεν τους
το επέτρεπαν, είναι ανακρι-
βές. 

Κλείνω την παρένθεση, µε
την υπενθύµιση πως όταν
ανέλαβε την ευθύνη του δια-
βαθµιδικού ο περιφερει-
άρχης Γιάννης Σγουρός στην
Περιφέρεια, ο δήµος Λαυρ-
εωτικής ζήτησε να αλλάξει ο
περιφερειακός σχεδιασµός,
πράγµα το οποίο έγινε.
Ψηφίστηκε στη Βουλή νόµος,
µε βάση τον οποίο αντί για τη
δηµιουργία ΧΥΤΑ, θα γινό-
ταν εργοστάσιο διαχείρισης
απορριµµάτων στη βιοµηχανική
περιοχή της Κερατέας. 

Μέχρι σήµερα δεν έχει υλοποι-
ηθεί ενώ δεν υπάρχει καν πρόταση

υλοποίησής του από τη σηµερινή
περιφερειακή αρχή. Προφανώς,
γιατί κάποιοι όταν διαβάζουν για την
Ανατολική Αττική βγάζουν σπυριά. ‘’

Τοποθέτηση του ∆ηµήτρη Μπουραΐµη για τη (διαχρονι-
κή) άρνηση των δήµων της Αττικής να αναλάβουν την
ευθύνη για τη διαχείριση των απορριµµάτων τους


